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INLOGGEN 

Als je voor de eerste keer inlogt bij MijnRapportfolio begin je met het aanvragen van een 

wachtwoord: 
 

 Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl 

 Klik op de link Eerste keer inloggen en vul het e-mailadres in dat bekend is bij de school van je 

kind(eren) *. 

 Je ontvangt een e-mail met een link om je wachtwoord te veranderen. Houd er rekening mee dat 

dit een aantal minuten kan duren en kijk eventueel of deze niet in de spam filter terecht komt. De 

link in deze e-mail is slechts 3 uur geldig, dus wijzig het wachtwoord zodra de e-mail ontvangen 

is. Als je meerdere keren een wachtwoordwijziging hebt aangevraagd, is alleen de laatst 

gestuurde link bruikbaar. 

 Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op MijnRapportfolio. 

 Let op: Wanneer je een wachtwoord aanvraagt met een ander e-mailadres dan dat waarmee je 

bekend bent bij de school van je kind(eren), dan krijg je uit veiligheidsoverwegingen geen bericht. 

Vraag, indien nodig, bij de school na met welk e-mailadres je bekend bent. 

 

 

* Heb je kinderen op een andere school waar ook gebruik wordt maakt van MijnRapportfolio? Vraag dan na wat je 

gebruikersnaam is bij je school. Mogelijk wijkt je gebruikersnaam af, omdat je een apart account krijgt per school. 
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STARTPAGINA 

Zodra je bent ingelogd, kom je terecht in het startscherm van één van de kinderen. Je kunt zien welk 

kind er geselecteerd is door de rode lijn om het portret. Kinderen voor wie nog geen profielfoto is 

toegevoegd, worden weergegeven met een standaard icoontje met daaronder de naam. Je kunt een 

ander kind selecteren door op diens naam te klikken. 
 

 

 

NIEUWE GEGEVENS 

 
Wanneer je inlogt via portaal.mijnrapportfolio.nl, zie je per onderdeel in de menubalk waar en 

hoeveel nieuwe informatie is toegevoegd. 

 
Binnen de verschillende onderdelen wordt aangegeven waar de nieuwe informatie zich exact 

bevindt. Zodra de nieuwe informatie is bekeken, verdwijnt de markering. 
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HIER BEN IK TROTS OP 
Op de Startpagina van het kind kunnen bij “      een aantal bestanden worden 

geplaatst waar het kind trots op is. Nadat het kind een bestand heeft toegevoegd, (Zo laat ik het 

zien) kan hij deze als favoriet markeren. Vervolgens verschijnt deze bij “Hier ben ik trots op”. 
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AFNAMES (DIT BEN IK, ZO WERK IK, ZO DOE IK HET, 

ZO WERK IK)  

Schooljaar 2022-2023:ONTWIKKELCIRKEL 

 
NAVIGEREN DOOR VERSCHILLENDE AFNAMEMOMENTEN 

Door de jaren heen vullen je kind (vanaf groep 6) en de leerkracht de verschillende onderdelen van 

MijnRapportfolio meerdere keren in. Al deze gegevens blijven bewaard. 

 
Zodra je een rij blauwe bolletjes ziet, kun je terug kijken in de tijd door op deze bolletjes te klikken. 

Onder het meest linkse bolletje vind je de oudste gegevens. Oplopend naar rechts worden de 

gegevens steeds recenter. De cijfers in de bolletjes geven het leerjaar aan. Door met de muis over 

een bolletje te bewegen wordt ook de datum getoond. 
 

 

 

TOELICHTINGEN VAN DE LEERKRACHT 

Op verschillende plekken in MijnRapportfolio kun je een -icoontje vinden. Als je op dit icoontje 

klikt, verschijnt er een scherm met daarin een eventuele toelichting van de leerkracht. Zolang er nog 

geen opmerkingen zijn toegevoegd, is het tekstballon-icoontje niet zichtbaar. 

 
 

GESCHIEDENIS 

In aanvulling op de eerder beschreven bolletjes is het mogelijk om dieper op historische gegevens 

in te gaan door middel van het volgende icoontje: . Door op dit icoontje te klikken verschijnt er 

een scherm met daarin een grafiekje dat weergeeft hoe je kind zich op een specifiek onderdeel 

ontwikkelt. 

 

EXTRA TOELICHTING PER SCHERM 

Voor elk onderdeel van MijnRapportfolio kan de school ervoor kiezen om een toelichting te geven. 

Deze toelichting is standaard niet zichtbaar. Door op het -icoontje te klikken, wordt de toelichting 

zichtbaar. Als je hier geen toelichting ziet heeft de school ervoor gekozen het onderdeel niet verder 

toe te lichten. 
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ZO DOE IK HET 
Bij “Zo doe ik het” vindt u de vorderingen van uw kind, met betrekking tot spelling, taal, 
rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Dit zijn de gemiddeldes van 
de afgelopen periode op de methode toetsen.  

Dit betekenen de drie verschillende “Jippies”:  

 

Ik kan het al een beetje.   

Ik kan het 

 

Ik kan het al goed  
 
In de voortgang van de verschillende jaren komt het natuurlijk voor dat u kind juist vooruitgang 

boekt of een periode wat minder scoort. Dit kunt u zien door de volgende symbolen boven 
Jippie.  

Omhoog in niveau  
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Gelijk gebleven in niveau  

Omlaag in niveau  

 

ZO LAAT IK HET ZIEN 

Binnen MijnRapportfolio is er ruimte het portfolio van je kind weer te geven door middel van 

beeldmateriaal. Door op de grote afbeelding te klikken, verschijnt er een scherm met daarin extra 

informatie. 

 
Op de pagina kunnen zowel kind als leerkracht, foto's, filmpjes of bestanden plaatsen voor het kind. 

Denk hierbij aan foto's van projecten (leerkracht), of foto's van hobby's of weekend activiteiten waar 

het kind trots op is! 
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Voor groepen 6,7,8  

Voor deze groepen is er nog een onderdeel “oude 

rapporten”. Deze hebben de andere groepen niet!  

ICT-IPADCURRICULUM EN OUDE RAPPORTEN 

Op deze pagina zijn verschillende leerlijnen zichtbaar die je kind doorloopt. Je kunt op een vakje 

klikken voor meer informatie. Je vindt hier onder andere de eerder beschreven tekstballon- en 

grafiek-icoontjes terug. 

 
 

DOCUMENTEN 

Via de knoppen bovenin het scherm kan je bestanden bekijken die door de leerkracht zijn 

toegevoegd.  

Bij de documenten vinden jullie: 

Cito- resultaten (2x per jaar) -> voor verdere uitleg kunt u scrollen in dit document.  

Kringen (verschillend per leerjaar) 

Overige documenten (O.a. Coronarapport 2020) 

 
 

PRINTVERSIE 

Onder Printversie vind je een printbaar rapport zoals deze is samengesteld door de school. 
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BEWAREN- Handig voor schoolverlaters  

MijnRapportfolio heeft de mogelijkheid om een offline-versie te downloaden. Dit kan bijvoorbeeld 

handig zijn als je kind de school verlaat of als je MijnRapportfolio aan opa of oma wil laten zien op 

een plek waar geen internetverbinding is. 

 
Je kunt MijnRapportfolio downloaden door op je naam rechts boven in het scherm te klikken en 

vervolgens op . Volg daarna de instructies op het scherm. 

 
Houd er rekening mee dat de download doorgaans 's nachts wordt klaargezet. Voor 

het bewaren of opslaan van individuele pagina's zie Printen 
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Aanzetten 

PRINTEN 

Printen werkt alleen via de website (Safari, 

Internet Explorer, Chrome) en niet via de app.  

Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl  

Onder of Tabel printen bestaat de mogelijkheid om een 

afname uit te printen. Deze is op verschillende pagina's te vinden. 

 

 

NOTIFICATIES 

Wil je notificaties ontvangen? Dat kan op twee manieren: door de app te gebruiken of door je in te 

schrijven voor e-mail notificaties. 

 
Doorgaans wordt de notificatie-check in de avond gedaan. Volg onderstaande stappen om 

notificaties te kunnen ontvangen: 

 
 

APP 
 

 Installeer de app voor Android of iOS. Deze vind je op Google Play en de App Store 

 Open de app en zorg dat je notificaties toestaat als je device hierom vraagt. 

 Log vervolgens in met je inloggegevens en zorg er voor dat je onthoud mij  hebt. 

  De app is nu klaar om notificaties te ontvangen. 

 
 

E-MAIL 

Je kunt ook notificaties per e-mail ontvangen: 
 

 Ga naar Mijn account (zie het menu onder je naam). 

 Klik onder   op . 

 E-mail notificaties zijn ingesteld: wanneer er wijzigingen zijn in het profolio ontvang je een e-mail. 
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CITO- Resultaten in het kort 
 
Na elke Cito-afname krijgt uw kind een rapport waarop u kunt lezen hoe uw kind het heeft 
gedaan. De cito’s worden tweemaal per jaar afgenomen. U ziet in het document een grafiek 
staan en een tabel zoals hieronder is afgebeeld.  
 

 
 
De Toetsscore/ vaardigheidsscore  
Hier vindt u het aantal goed op de toets en de vaardigheidsscore. Deze score is per vak en leerjaar 
verschillend. Deze scores zijn alleen belangrijk voor de juf/ meester van uw kind.  

 
Niveau   
Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%. 

I – 20% – ver boven het gemiddelde 
II – 20% – boven het gemiddelde 
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen 
IV – 20% – onder het gemiddelde 
V – 20% – ver onder het gemiddelde 

Verdere informatie: 
Als u klikt op de link hieronder vindt u een flyer van Cito met een uitgebreide uitleg.  

https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito-flyer-toetsscore-vaardigheidsscore-en-
dan.pdf?la=nl-NL  

 

 

https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito-flyer-toetsscore-vaardigheidsscore-en-dan.pdf?la=nl-NL
https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito-flyer-toetsscore-vaardigheidsscore-en-dan.pdf?la=nl-NL
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